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Z ŻYCIA SZKOŁY

 2 marca  2018  uczniowie  szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  i  klasy  3  BAUG
wspólnie uczestniczyli w warsztatach origami.
W wesołej atmosferze nauczyli się składania schematów kwiatu tulipana i jego
łodygi z liściem. 

 16  marca  panie:  J.  Czepułkowska,  M.  Kowalska,  M.  Jurkowska  
i  A.  Trojanowska  zorganizowały  akcję  „Witaminowa  bomba  na  przywitanie
wiosny”. Każdy kto chciał mógł zakupić pyszny sok warzywno – owocowy. Całość
pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży soków została przekazana na organizację
Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie.

 20 marca  obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego
dnia  na  znak  solidarności  z  osobami  z  Zespołem  Downa  oraz  ich  rodzinami
włożyliśmy dwie kolorowe skarpetki – nie do pary! :)

 Tego samego dnia  klasy  0 -  3 wybrały  się  wraz  z  wychowawcami  na  spacer
„Powitanie wiosny”.

 27  marca  odbył  się  apel  zorganizowany  przez  panią  A.  Maciągowską  
i E. Żebrowską – Wróbel dla uczniów z autyzmem (klasy IV-VII, gimnazjum  
oraz SPdP). Tematem apelu były tradycje i zwyczaje wielkanocne. 

 28 marca na apelu dla klas I - III dotyczącym Świąt Wielkanocnych odbyło się
rozwiązanie  konkursu  plastycznego  „Kolorowa  Wielkanoc”  oraz  wręczenie
nagród.  I miejsce zajął  Szymon O.,  II –  Mateusz K.,  a  III –  Tymoteusz F.
Ponadto wyróżnienia zdobyli:  Zuzia P.  oraz Michał  Z.  Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!

 2. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony
przez  ONZ.  Dzień  ten  rozpoczyna  Światowy  Miesiąc  Wiedzy  o  Autyzmie,
mający przybliżyć społeczeństwu problemy i potrzeby osób z autyzmem i ich
rodzin.  Rada Rodziców oraz Społeczność Szkolna Zespołu Szkół  Specjalnych  



nr 17, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gdyni i okolic do wzięcia
udziału w imprezie popularyzującej wiedzę na temat autyzmu, organizowanej  
w dniu 7 kwietnia 2018r. w centrum Gdyni. Wydarzenie rozpocznie się o godz.
1200  „Niebieskim  Marszem  dla  Autyzmu”  –  od  Urzędu  Miasta  Gdyni,  ulicą
Świętojańską do budynku Gdynia InfoBox, gdzie odbędą się zaplanowane na ten
dzień działania popularyzujące wiedzę o autyzmie. W trakcie imprezy będzie
można uzyskać merytoryczne informacje w punktach konsultacyjnych placówek
na co dzień wspomagających rozwój osób z autyzmem. Każdy zainteresowany
będzie  mógł  porozmawiać  ze  specjalistami:  nauczycielami,  terapeutami,
psychologami oraz rodzicami osób z autyzmem. Planujemy również zorganizować
warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci. Równolegle odbywać się będzie część
artystyczna,  do  udziału  w  której  zaproszone  zostały  m.in.:  zespoły,  grupy
wokalne  i  taneczne  ze  szkół  i  przedszkoli.  Przewidziano  również  dodatkowe
atrakcje,  takie  jak  prezentacja  wozu  strażackiego,  motocykli  i  samochodów
rajdowych,  konkursy,  poczęstunek  i  szereg  niespodzianek  dla  uczestników
wydarzenia.  W godzinach popołudniowych i wieczornych odbędą się koncerty:
Ivana  Komarenki  –  piosenkarza,  byłego  członka  zespołu  „Ivan  i  Delfin”  oraz
Moniki Kitel– uczestniczki programu „The Voice of Poland”, a budynek Gdynia
InfoBox rozbłyśnie na niebiesko w geście solidarności  z osobami z autyzmem 
i ich rodzinami.

 18, 19 i 20 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne. Naszym gimnazjalistom
(w liczbie 5) :)  życzymy powodzenia!

 19 maja odbędzie się naszej szkole Dzień Otwarty. Więcej informacji na ten
temat w następnym numerze.



English World     
Witam,   jest  już  wiosna,  pogoda piękna,  a  głowa radosna  �.  Warto skorzystać  
z pięknej pogody i aktywnie wypocząć w naturalnym środowisku!!! Dziś zapoznajmy się
ze słownictwem dotyczącym tego co w przyrodzie, dookoła nas:

                                                     

flower         grass          water             butterfly  
                          

                        

tree            sand                 spiderweb          ant

   

          rock                         cloud            bug            leaf

 

Znajdź powyższe słówka w wykreślance:

S P I D E R W E B F
L E A F C L O U D L
W E N A D G F O M O
B U T T E R F L Y W
U E T R W A T E R E
G D F E G S A N D R
B N M E H S R O C K



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   z  trzech
zamieszczonych poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania
i oddaj p. Bogusi Jaksinie  do końca kwietnia 2018  roku.
Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż test o wiośnie Wybierz właściwą odpowiedź.

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się
a) 21 marca
b) 21 czerwca
c) 1 kwietnia

Mały,  szary  ptaszek,  fruwający  wysoko  nad  polem,  przylatuje  do  nas  na  wiosnę.
Zaledwie słońce wzejdzie, a już słychać jego śpiew. Jest to:
a) wróbel
b) kuropatwa
c) skowronek

Na wiosnę przylatują do nas:
a) szpaki, dzikie gęsi, bociany
b) sikorki, sójki, dzięcioły
c) gile, wróble, wrony

Zwyczaj ludowy związany z powitaniem wiosny - to:
a) chodzenie przebierańców
b) puszczanie wianków na wodzie
c) topienie marzanny

 Wiosną liście drzew:
a) żółkną i opadają
b) pojawiają się nowe, zieloniutkie
c) usychają

 Najcieplejszym wiosennym miesiącem jest:
a) marzec
b) kwiecień
c) maj

W przydomowych ogródkach zakwitają wczesną wiosną
a) przebiśniegi, krokusy,
b) łubiny, maki
c) róże, astry



 Wiosną ze snu zimowego budzą się:
a) jelenie, dziki
b) lisy, zające
c) jeże, niedźwiedzie

2. Dokończ przysłowia.

a) W marcu jak w .............................. .
b) Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę .......................
c) Grzmot w kwietniu - dobra nowina, już szron roślin nie ..............…



Pokoloruj.
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Nagrodzeni w marcu: Zosia S., Kaja M., Ewa S., Ola K., Oliwia B., Hania W., Agata A.,
Natalia Ż., Filip K., Michał K., Adrian B., Mateusz K., Olek K., Karol L., Adam S., Staś G.
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